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EMNP: tudathasadásos állapotban maradt az RMDSZ 
2014. július 18. – Krónika, MTI, Erdély Ma, maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) fontosnak tartja, hogy a magyar közösség saját 

jelöltet indítson a romániai államfőválasztáson, aki hangot ad a közösség elvárásainak – 

hangoztatta pénteki sajtóértekezletén Toró T. Tibor, az EMNP elnöke. A magyar jelelölt 

indítására nem azért van szükség, hogy az első fordulóban szerzett voksokkal az 

érdekképviselet „kétes tárgyalásokat” folytasson a versenyben maradt pártokkal, hanem 

azért, hogy a jelölt a kampány során a politikai közbeszéd tárgyává tegye, hogy mit várnak 

el magyarként és román állampolgárként Romániától a magyar közösség tagjai – 

magyarázta. „Az egységes és homogén nemzetállami forma nem hoz jövőt a magyarságnak 

Romániában. Egy föderális államberendezkedés, az aszimmetrikus regionalizmus 

intézményesítése, az autonómiák rendszere az, amely számunkra elfogadható” – jelentette 

ki az EMNP elnöke. 

 

„Lesz román–magyar barátság, de nem az idén” 
2014. július 19. – maszol.ro, nol.hu 

A legmagasabb szinten, Bukarestben és Budapesten is kihasználnák az RMDSZ 

kormányzati részvételét a kétoldalú kapcsolatok javítására, de az idei, választási év nem a 

legalkalmasabb a közeledésre – jelentette ki a Népszabadságnak adott szombati interjúban 

Kelemen Hunor. A napilap a Minority Safepackkel kapcsolatos román álláspontról, az új 

magyar konzuli irodák elutasításáról és a készülő autonómiatervezetről is kérdezte az 

RMDSZ elnökét. Arra a felvetésre, hogy az RMDSZ kormányzó partnerét kellemetlen 

helyzetbe hozhatja, ha a szövetség benyújtja a parlamentben a székelyföldi autonómia 

tervezetét, Kelemen Hunor úgy reagált: nem azért választottak meg RMDSZ-elnöknek 

vagy parlamenti képviselőnek, hogy a Szociáldemokrata Párt érdekei alapján politizáljon. 

„Akkor fogjuk benyújtani a tervezetünket, amikor szakmai értelemben vállalható 

dokumentumot tudunk letenni az asztalra, függetlenül az elnökválasztástól” – szögezte le.  

 

Továbbra sincs döntés a Hedvig elleni vádemelésről 
2014. július 18. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Még mindig nem született döntés arról, bíróság elé állítják-e Žák-Malina Hedviget. A 

hamis tanúzás és hamis eskütétel miatt benyújtott vádirat 58 oldalas, az ügyirat pedig több 

mint 5000 oldal terjedelmű. „Még nem született döntés a vádirat elfogadásáról“ – közölte 

Mário Pivarči, a Nyitrai Kerületi Bíróság szóvivője. Az illetékes ügyész április 2-án 

nyújtotta be a vádemelési javaslatot hamis tanúzás és hamis eskütétel miatt. 

 

Felvidéki gyerekek gálaműsora a Magyarság Házában 
2014. július 19. – Felvidék Ma 

A Magyarság Házában ünnepi gálaesttel ért véget a Rákóczi Szövetség és a Szent László 

Társulat által, felvidéki és moldvai gyermekek számára szervezett X. Néptánc tábor 
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Budapesten, július 18-án. A Zoboraljáról, Garam-mentéről, Csallóközből és 

Külsőrekecsinből érkező gyerekek az egyhetes táborban kalotaszegi és Garam-menti 

táncokat tanultak. 

 

Tőkés bírálja az RMDSZ-t kormányon maradása miatt 
2014. július 18. – Krónika, MTI, Erdély Ma, maszol.ro 

Kormányon maradása és Biró Rozália szenátor miniszterelnök-helyettesi tisztségre való 

jelölése miatt élesen bírálta az RMDSZ-t pénteken Tőkés László európai parlamenti 

képviselő. A politikus nagyváradi sajtóirodája által kiadott állásfoglalásban Tőkés László az 

RMDSZ egyik alapítójaként és egykori tiszteletbeli elnökeként fogalmazta meg bírálatát a 

szövetséggel szemben, megemlítve a „neptuni paktumot", vagyis azt, hogy a 

„pártszervezet" egyes tisztségviselői 1993-ban a tengerparti Neptun üdülőhelyen az akkori 

RMDSZ-vezetés felhatalmazása nélkül folytattak titkos tárgyalásokat a román kormány 

képviselőivel. Az EP-képviselő szerint az RMDSZ „felemás kormányban maradása 

vetekszik az 1998-as, Petőfi-Schiller fantomegyetemmel kapcsolatos botrányos 

magatartásával”. 

 

Cáfolta Borbély, hogy a hétvégén kineveznék Maros megye prefektusát 
2014. július 18. – transindex.ro 

Nincs semmilyen változás az RMDSZ és a PSD között kötött egyezségben és nincs 

semmilyen újdonság a Maros megyei prefektus ügyében. Jövő héten is lesz koalíciós ülés, 

de addig, információim szerint nem neveznek ki senkit Maros megyei prefektusnak – 

reagált a Transindex megkeresésére Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke. A Zi de 

zi nevű román nyelvű hírportál tette közzé a hírt, miszerint a Maros megyei PSD elnöke, 

Vasile Gliga bejelentette, reméli, hogy a Maros-völgyi Fesztivált a hétvégén meglátogató 

Victor Ponta miniszterelnök Liviu Oprea alprefektust nevezi majd ki Maros megye 

prefektusának. 

 

Biró Rozália miniszterelnök-helyettes: nő, pénz, csúcs 
2014. július 18. – transindex.ro 

Biró Rozália szenátort nevezte meg az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsa a Kelemen 

Hunor kilépésével megüresedett miniszterelnök-helyettesi és kulturális miniszteri 

tisztségekbe. Amint betölti ezt a tisztséget, történelmet ír, ugyanis az 1989 utáni 

Romániának még nem volt női miniszterelnök-helyettese. Kulturális miniszterként is a 

második nő Mona Muscă után, aki betölti ezt a tisztséget. Az augusztus elsején Kelemen 

Hunort a kormányban váltó szenátor értékelése kissé másként alakult a román, a magyar 

és az erdélyi sajtóban. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-biralja-az-rmdsz-t-kormanyon-maradasa-miatt
http://itthon.transindex.ro/?hir=36899
http://itthon.transindex.ro/?cikk=23887


 

 

 

 

 

 
4 

Máté Márta újra főtanfelügyelő-helyettes 
2014. július 18. – Nyugati Jelen 

Minisztériumi kinevezés nyomán Hunyad megyében ismét Máté Márta lett a 

főtanfelügyelő-helyettes. Régi-új tisztségében a tanfelügyelő asszony számos sürgős 

tennivalót nevezett meg. Általánosságban mindenképp prioritást élvez az oktatás 

minőségének javítása, aminek a vizsgaeredményekben kell tükröződnie. A magyar 

tannyelvű oktatás terén a minőségjavítással párhuzamosan a beiskolázási létszám 

emelésére, illetve a Hunyad megyei magyar oktatási hálózat átszervezésére koncentrálna. 

 

Magyarul is intézkedhet a Nép Ügyvédjénél 
2014. július 19. – Erdély Ma 

Hatályba lépett a 48/2014 számú sürgősségi kormányrendelet, amely a Nép Ügyvédjéről 

szóló törvény módosításáról szól. Az elfogadott jogszabály többek között azt is előírja, hogy 

a kisebbségi közösségekhez tartozó személyek anyanyelvükön kérhetnek jogorvoslatot a 

Nép Ügyvédjétől – tájékoztatott Markó Attila, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi parlamenti 

képviselője. Románia ombudsmanja jelenleg Victor Ciorbea, volt miniszterelnök. Vallási, 

etnikai, kisebbségi, emberi jogi, esélyegyenlőségi kérdésekkel foglalkozó helyettese pedig 

Rücz-Dáné Erzsébet. 

 

A szituáció, amelyben csak az erdélyi magyarok járnak rosszul 
2014. július 19. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Az RMDSZ elnökének, Kelemen Hunornak a kormány-főhelyettesi és kulturális miniszteri 

tisztségét Bíró Rozália Bihar megyei szenátor veszi át – erről döntött a szövetségi állandó 

tanács. A Kossuth Rádió munkatársa, Ionescu Nikolett előbb Bíró Rozáliával beszélgetett, 

aki elmondta, hogy munkája során a magyar közösség érdekeit és elvárásait próbálja majd 

érvényre juttatni, és megvalósítani. Bíró Rozália arról is beszélt, hogy kulturális 

miniszterként a civil szférával szeretné szorosabbra fűzni a kapcsolatot, miniszterelnök-

helyettesként pedig kiemelkedő prioritásként fogja kezelni a kormányon belüli politikai 

partnerekkel a kapcsolatépítést, annak érdekében, hogy a magyar kisebbség érdekeit minél 

hatékonyabban tudja képviselni. 

 

MOST-ACUM: más módszerekkel, de a nyelvi jogokért küzdünk  
2014. július 19. – maszol.ro 

Az elmúlt évek egyik legjelentősebb civil kisebbségügyi eredményének tartja a MOST-

ACUM csoport a European Committee Human Right Hungarians Central Europe 

Alapítvány által megnyert pert, de véleményük szerint ez a meccs sem lejátszott. Mint a 

maszol.ro megkeresésére írják, Emil Boc valószínűleg minden befolyását felhasználja 

majd, hogy akadályozza a két- vagy háromnyelvű tábla kihelyezését, amivel ismét politikai 

szűklátókörűségét bizonyítja. Szerintük az, hogy az alapítvány jogi úton próbálkozik, 

fontos üzenet a választópolgárok számára is. "Ismét kiderült, hogy politikusaink, akik a 

magyar érdeket szolgálják, nem használtak ki minden lehetőséget" - jegyezték meg.  
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/mate_marta_ujra_fotanfelugyelo_helyettes.php
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=168711&cim=magyarul_is_intezkedhet_a_nep_ugyvedjenel_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=168713&cim=a_szituacio_amelyben_csak_az_erdelyi_magyarok_jarnak_rosszul_audio
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/32597-most-acum-mas-modszerekkel-de-a-nyelvi-jogokert-kuzdunk
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Román remény a Timok völgyében 
2014. július 20. – Krónika 

Anyaországuktól az állampolgárság megadását, szülőföldjük kormányától pedig az 

anyanyelvű oktatás biztosítását várják a Timok-völgyi románok. A mintegy 350 ezer fősre 

becsült szerbiai közösség tagjai számára történelminek számított a csütörtöki nap, ekkor 

ugyanis először kereste fel őket közösen Szerbia és Románia miniszterelnöke. Victor Ponta 

miniszterelnök szerb kollégájával folytatott megbeszélése alapján arról biztosította a 

kisebbségi közösség civil és egyházi vezetőit, hogy a Timok völgyében „száz év múlva is 

beszélni fogják a román nyelvet". 

 

Elkezdik a gyűjtést a Szacsvay-szobor felújítására 
2014. július 20. – Krónika 

Házról házra járnak Nagyváradon és környékén, hogy pénzt gyűjtsenek Szacsvay Imre 

nagyváradi szobrának a talapzat felújítására – közölte Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar 

megyei szervezetének ügyvezető elnöke. A több mint százéves emlékművet civil 

összefogással próbálják helyrehozatni, mintegy 15 ezer euróra lenne szükség a repedezett 

talapzat renováláshoz. Szabó szerint ezt a polgármesteri hivatalnak kellene állni. De 

egyelőre csak a több hónapig tartó munkálatokhoz szükséges engedélyt kérték az 

önkormányzattól, hiszen, ha augusztus során nem is gyűl össze a pénz, a Varadinum 

Alapítvány segítségével megpróbálják pályázat révén kipótolni. 

 

Megtisztítanák Dózsa György nevét a ráaggatott téves jelzőktől 
2014. július 20. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Dózsa György halálának 500. évfordulója alkalmából tartottak emlékünnepséget 

szombaton a népvezér szülőfalujában, a háromszéki Dálnokon. A rendezvényt a Dálnoki 

Harmónia Vegyes Kórus és a helyi iskola diákjainak fellépése színesítette. A művelődési 

házban Ványai Ambrus tárlatát nyitották meg, melynek keretében Ágoston Sándor 

történész korabeli feljegyzéseket, tárgyakat mutatott be, és az Egerben élő Kiss István 

fafaragó készülő Dózsa-szobrát is meg lehetett tekinteni. Tamás Sándor, a Kovászna 

megyei önkormányzat elnöke beszédében kifejtette, az évszázadok során számos téves 

jelző fűződött Dózsa nevéhez, tévesen kegyetlen rablóvezérnek, az urakkal szembeszegülő 

proletárnak tartották. 

 

Nincs előrelépés Borbolyék perében 
2014. július 20. – szekelyhon.ro 

Több mint négy hónapja semmilyen látható előrehaladás nem történt a Borboly Csabát és 

több más személyt érintő büntetőperben, amelynek ügycsomója márciusban került vissza 

a Hargita Megyei Törvényszékre. Az új büntető törvénykönyv és az új büntetőjogi 

perrendtartási törvény idén februári életbe lépése volt az oka annak, hogy az Országos 

Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) által korrupciós ügyben való részvétellel megvádolt 

Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke, Sófalvi László volt alelnök és 
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http://kronika.ro/kulfold/roman-remeny-a-timok-volgyeben
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további tizenegy személy büntetőperének dossziéja a Marosvásárhelyi Ítélőtáblától 

Csíkszeredába, a Hargita Megyei Törvényszékre került vissza, jóllehet korábban több 

tárgyalásra is sor került az ítélőtáblán. A megváltozott procedúra értelmében az ítélőtábla 

most nem illetékes az ügyben, a Hargita Megyei Törvényszéken az előzetes bírói testület 

feladata megvizsgálni a büntetőeljárás indításának törvényességét. 

 

Székely Vágta lemhényi sikerrel 
2014. július 20. – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, szabadság 

A Felső-Háromszékhez tartozó Lemhény lovasa, Zsigmond János nyerte a Székely Vágtát 

vasárnap Impex Amata nevű lován, második a gyergyószentmiklósi László Pál, harmadik 

pedig az alsó-háromszéki Szotyort képviselő Mokán János lett. A Székely Vágta futamban 

tizenketten vettek részt, a három első helyezett, valamint hivatalból a szervező 

Sepsiszentgyörgy lovasa indul majd a Budapesti Nemzeti Vágtán, amelyre csak ellenőrzött 

eredetű lovakkal lehetett benevezni.  

 

Csáky Pál és Nagy József vitája Gombaszögön: lesz-e együttműködés? 
2014. július 18. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Pénteken a Gombaszögi Nyári Táborban ült egy asztalhoz az Európai Parlament két frissen 

megválasztott szlovákiai magyar képviselője, Csáky Pál (MKP) és Nagy József (Híd). A 

beszélgetés elején a felek kifejtették, hogy az eddigiekben jól együtt tudtak működni az 

Európai Parlamentben, és reményüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy ez a jövőben 

így is marad. Nagy József elmondta, egy kisebbségvédelmi egyezmény elfogadását tűzte ki 

célul az öt éves parlamenti ciklusára. Csáky Pál kifejtette, hogy az Európa Tanács 

jogrendjét szeretné alkalmazni az Európai Unióra is. Véleménye szerint ezt meg lehet 

csinálni, de nem szabad kizárólag az írott joghoz ragaszkodni, mert abból nem fognak jó 

eredményt elérni. 

 

Gombaszögön a jövő miniszterei - Duray szerint ez önhülyítés 
2014. július 19. – Új Szó 

Hol ülnek a jövő miniszterei, orvosai, művészei? „Itt Gombaszögön.” „Ne hülyítsük 

magunkat.” Utóbbit Duray Miklós, az MKP egykori alelnöke, előbbit egykori 

klubmozgalmi társai mondták a Gombaszögi Nyári Táborban szervezett beszélgetésen, 

melyet élőben közvetített a Pátria rádió. Ez volt egyébként az egyetlen vitás pont az 

emlékezők között, ám ebben nagy volt a nézetkülönbség. A beszélgetésen Durayn kívül A. 

Nagy László volt képviselő, valamint Stubendek László, Vörös Attila, Gágyor Péter és 

Molnár Imre vett részt. Különböző generációk tagjaiként a 60-as, 70-es évek ifjúsági 

klubmozgalmi életének főszervezői voltak az egyes csehszlovákiai egyetemi városokban. 
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Őry, Jakab, önkormányzat, kétnyelvűség 
2014. július 19. – bumm.sk, Új Szó 

Fontos kritérium lesz a jelöltek kiválasztásánál a kétnyelvűség, vagyis a magyar nyelv 

hivatali használatának elősegítése az őszi önkormányzati választáson - derült ki Jakab 

Elemér Híd elnökségi tag és Őry Péter MKP-alelnök vitáján, melyre a Gombaszögi Nyári 

Táborban került sor. A két párt becsületbeli nyilatkozatot fog kérni a 

polgármesterjelöltektől, melyben azt ígérik, hogy mindent megtesznek a kétnyelvűség 

érdekében. 

 

Gombaszögi Nyári Tábor - Átölelték Krasznahorka várát 
2014. július 20. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Gombaszögi Nyári Táborban vasárnap délben a tábori ökumenikus istentisztelet és 

szentmise után került sor egy Guinness-rekord kísérletre, Krasznahorka várának 

átölelésére. Az eseményt óriási érdeklődés követte, több mint ezerötszáz résztvevő állta 

körül a várat. A vár átölelése egy olyan szimbolikus tett, amely kifejezi a szlovákiai 

magyarság összetartozását, és felhívja a figyelmet történelmi jelképeink melletti kiállás 

szükségességére. 

 

Pásztor: Szándékos ferdítők avagy a politikai purparlé pártjai 
2014. július 18. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke közleményben reagált Borko Ilić, a 

Szerbiai Demokrata Párt alelnöke által a minap megfogalmazott közleményre, valamint a 

Vajdasági Szociáldemokrata Liga tegnapi közleményére, amely Ilić és Pásztor kijelentéseit 

egyaránt szélsőjobboldali megnyilvánulásnak tartja. "Nem titkolom, a politikai purparlé 

pártjának – sajnos már régebb óta – a Vajdasági Szociáldemokrata Ligát tartom, amely 

párttól közszereplés és megnyilvánulás szintjét tekintve nem áll távol a DSS sem. 

Legutóbbi, személyemet érintő sajtómegnyilvánulásuk pedig kifejezetten egymáshoz 

közelivé tette a két pártot", írja Pásztor. 

 

Románia lesz Szerbia EU-s ügyvédje 
2014. július 18. – Magyar Szó 

Románia sohasem fogja gátolni Szerbia európai uniós útját, hanem ezzel szemben a 

leghatékonyabb ügyvédje lesz az ország EU-s csatlakozásának, jelentette ki tegnap Victor 

Ponta román miniszterelnök Aleksandar Vučić szerb kormányfővel tartott közös 

sajtótájékoztatóján. Szavai szerint Romániának és az EU-nak is érdeke, hogy Szerbia 

mihamarabb az unió tagja legyen. Mint megjegyezte, Szerbia Románia hibáiból nagyon 

sokat tanulhatna, és hozzátette, hogy Románia az EU-ba való belépés után öt éven 

keresztül időt és pénzt veszített, mert senki sem tudta, mit kellene tenni. A két 

miniszterelnök és Ivica Dačić szerb külügyminiszter Borban a szerbiai román kisebbség 

helyzetéről tárgyalt. 
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http://www.bumm.sk/97414/ory-jakab-onkormanyzat-ketnyelvuseg.html
http://www.hirek.sk/itthon/20140720161814/Gombaszogi-Nyari-Tabor-Atoleltek-Krasznahorka-varat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17428/Pasztor-Szandekos-ferditok-avagy-a-politikai-purparle-partjai.html
http://www.magyarszo.com/hu/2404/kozelet_politika/113713/Rom%C3%A1nia-lesz-Szerbia-EU-s-%C3%BCgyv%C3%A9dje.htm
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Tiszaszentmiklós: Véget ért a nyári újságíró-iskola 
2014. július 19. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Sikeresnek értékelik a szervezők a Bánáti Újság idei, sorrendben tizenötödik nyári 

újságíró-iskoláját, amely pénteken délután zárult a bánáti Tiszaszentmiklóson. Az idei 

tábor résztvevői Vajdaság több településéről, valamint Brassóból érkeztek a rendezvényre. 

A fiatalok a tábor ideje alatt nagyon sokat tanultak a foglalkozásokon, remekül érezték 

magukat a kísérőprogramokon, sőt, mindemellett több kirándulás is belefért a programba, 

amely ennek köszönhetően igen sokrétű és szerteágazó volt, magyarázta Tóth Lívia 

főszervező. 

 

Ki ne mondd, hogy „Délvidék”! 
2014. július 19. – Magyar Szó 

A napokban a Szerbiai Demokrata Párt, majd a Vajdasági Szociáldemokrata Liga is 

elítélően reagált Pásztor Istvánnak, a Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnökének július 13-án, a XII. Vajdasági Szabadegyetemen tett kijelentésére, 

melyet a szerb sajtó is leközölt. Pásztor a nemzetpolitika és a vajdasági magyar politikai 

képviselet kapcsolatával foglalkozó beszélgetésen azt mondta: „Csodának tekinthető az a 

tény, hogy a vajdasági magyar közösség megmaradt, hiszen az utóbbi 95 év eseményeit 

vizsgálva megállapítható, 70 évig a délvidéki magyarokkal a kutya sem törődött.” Borko 

Ilić, a Szerbiai Demokrata Párt alelnöke és újvidéki bizottságának elnöke heves 

reakciójában ironikusan közölte, hogy „valóban igazi csoda, hogy megmaradtak az 

államban és e nép között, amely megbocsátotta a befagyott Dunát és Tiszát, Sárvárt és 

Nagykanizsát”.  

 

A vajdasági magyarság közelítése az anyaországhoz 
2014. július 20. – Magyar Szó 

Négyéves szerbiai mandátuma lejártával július végén hazatér Budapestre Ritecz Miklós 

belgrádi magyar főkonzul. Az elmúlt esztendőkben lapunkban is gyakran szereplő 

diplomata nevét főleg az állampolgársági ügyek kapcsán ismerhették meg olvasóink, de a 

közéleti, sőt, sportoldalainkon is sokszor előfordult a neve. A Magyar Szó 

szerkesztőségével személyesen is kitűnő viszonyt ápoló főkonzul a főszerkesztővel 

folytatott – a megszokottnál kötetlenebb – beszélgetés keretében szólt eddigi 

pályafutásáról, életéről, különös tekintettel a belgrádi négy évre. 

 

Pásztor: Čanakot az zavarja, hogy pártunk jobb az övénél 
2014. július 20. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Vajdaság Magyar Szövetség (VMSZ) és a Szerb Haladó Párt (SNS) közötti koalíciós 

tárgyalások jól haladnak, jelentette ki Pásztor István, a tartományi képviselőház és a VMSZ 

elnöke, s hozzátette, várhatóan “ezekben a napokban” találkozik majd Aleksandar Vučić 

kormányfővel. Arra a kérdésre, vajon Vučić feltételeket szab-e a tartomány politikai 

helyzetével kapcsolatban, Pásztor azt válaszolta, tárgyalni fognak Vajdaságról, de 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17430/Tiszaszentmiklos-Veget-ert-a-nyari-ujsagiro-iskola.html
http://www.magyarszo.com/hu/2405/kozelet_politika/113761/Ki-ne-mondd-hogy-%E2%80%9ED%C3%A9lvid%C3%A9k%E2%80%9D!.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2406/hetvege/113795/A-vajdas%C3%A1gi-magyars%C3%A1g-k%C3%B6zel%C3%ADt%C3%A9se-az-anyaorsz%C3%A1ghoz.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17433/Pasztor-Canakot-az-zavarja--hogy-partunk-jobb-az-ovenel.html


 

 

 

 

 

 
9 

“fejlesztési jellegű, nagy léptékű kérdésekről is, olyanokról, mint a palicsi fejlesztési 

projektum megvalósítása, a Szabadka melletti útleágazások, valamint a szabadkai színház 

kérdése, vagy éppenséggel a médiát érintő kérdések”. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga 

(LSV) elnökével, Nenad Čanakkal folytatott néhány nappal ezelőtti politikai pengeváltás 

kapcsán Pásztor azt mondta, azért vált az LSV célpontjává, mert zavarja őket, hogy 

“eredményesebb és hatékonyabb parlamenti elnök, mint az övéké volt, s pártja is 

sikeresebb”. 

 

Böjte Csaba a Domus Pacisban 
2014. július 20. – Vajdaság Ma 

A Horgos melletti Domus Pacis, Ferences Lelkigyakorlatos és Közösségi Ház búcsúját és a 

ferences lelkinapot 2014. július 26-án rendezik meg. A nap vendége Böjte Csaba ferences 

szerzetes. Az ünnepség a 9.30-kor kezdődik magyar nyelvű búcsús misével. A mise végén 

áldják meg a Domus felújított részét, amely az Emberi Erőforrások Minisztériumának, 

valamint két cég, a Potisje-Kanjiža és a Gugerell cég támogatásával valósult meg. 10.30-

kor horvát nyelvű szentmisét mutat be a horvát ferences rendtartomány tartományfőnöke 

ill. annak képviselője. A lelkinapon Csaba testvér még két ferences témájú elmélkedést is 

tart 11.15 és 13.30 órai kezdettel. 

 

Szabadkára látogattak a kisebbségi jogokról szóló nyári egyetem hallgatói  
2014. július 20. – Pannon RTV 

Városlátogatásra érkeztek Szabadkára szombaton a Tom Lantos Intézet által szervezett, a 

kisebbségi jogokról szóló nyári egyetem hallgatói. A kirándulás célja az volt, hogy 

megismerkedjenek Szabadka építészeti értékeivel, illetve hogy a terepen is láthassák, 

hogyan élnek az itteni nemzetiségek. A csaknem egy héten át tartó multidiszciplináris 

nyári egyetem a kisebbségi jogokról szólt. A hallgatók és az előadók ezen belül a témakör 

globális-, illetve magyar vonatkozású jelenségeivel foglalkoztak. Lattmann Tamás, a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense: „A program szervezői úgy látták jónak, hogy a 

program hivatalos lezárása után nem hivatalos programként az egyik legszebb határon túli 

magyar történelmi gyökerekkel bíró várost mutatjuk meg nekik.” 

 

Véget ért az MADT  
2014. július 20. – Pannon RTV 

Gálaműsorral zárult Zentán a Vajdasági Magyar Amatőr és Diákszínjátszók Tábora. A 

színészi, rendezői és mozgástechnikai szakcsoportok egy héten át tanulhattak különböző 

szakemberektől. Izgatottan várta a közönség a tábor fiatalabb és idősebb növendékeinek 

műsorát. 31-en, négy országból, egy héten át készültek a mozgástechnikát, a színészetet és 

a rendezést felölelő különálló csoportokban.  
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17434/Bojte-Csaba-a-Domus-Pacisban.html
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Együttműködési megállapodást írt alá a budapesti és kárpátaljai területi 
levéltár 
2014. július 20. – Kárpátalja Ma 

Digitalizálják a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár beregszászi osztályának valamennyi 

dokumentumát. Az akciót Magyarország Külügyminisztériuma, valamint Budapest 

Főváros Levéltára támogatja. A budapesti és a kárpátaljai területi levéltár írta alá az erről 

szóló együttműködési megállapodást. 

 

Néptáncfesztivál Heidelbegben 
2014. július 19. – Nemzeti Regiszter 

2014. július 12-én rendezték meg Heidelbergben a több éves múltra visszatekintő 

Karpaten-Donau-Festivalt (Kárpátok-Duna Fesztivál). Az idei fesztiválon lépett először 

színpadra a Heidelbergi Áfonyahegy tánccsoport, az erre az alkalomra készült széki 

koreográfiával. 

 

Előadás a berlini Magyar Nagykövetségen a magyar nemzetpolitikáról és a 
Kőrösi Csoma Sándor Programról 
2014. július 20. – Nemzeti Regiszter 

A Berlini Magyar Egyesület és a berlini Magyar Nagykövetség 2014. július 2-án közös 

rendezvényt tartott a Nagykövetség épületében, melynek témája a magyar nemzet- és 

diaszpóra-politika, illetve a Kőrösi Csoma Sándor Program (KCSP) volt, Dr. Karsai Katalin 

berlini követasszony és Szirmai Barbara berlini KCSP ösztöndíjas előadásában. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/28244-egyuttmukodesi-megallapodast-irt-ala-a-budapesti-es-karpataljai-teruleti-leveltar
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/28244-egyuttmukodesi-megallapodast-irt-ala-a-budapesti-es-karpataljai-teruleti-leveltar
https://www.nemzetiregiszter.hu/neptancfesztival-heidelbegben
https://www.nemzetiregiszter.hu/eloadas-a-berlini-magyar-nagykovetsegen-a-magyar-nemzetpolitikarol-es-a-korosi-csoma-sandor-programrol
https://www.nemzetiregiszter.hu/eloadas-a-berlini-magyar-nagykovetsegen-a-magyar-nemzetpolitikarol-es-a-korosi-csoma-sandor-programrol
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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